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RESUMO 

A demanda de energia, assim como a radioatividade, a poluição atmosférica e hídrica, o 

terrorismo, o desemprego, entre outros, é um dos problemas gerados pela globalização. 

Por seu turno, a energia solar fotovoltaica é uma forma de energia sustentável, limpa/neutra, 

renovável e que não altera o balanço térmico do planeta por ser proveniente de ciclos naturais de 

conversão da radiação solar, fonte primária de energia. Ou seja, é uma atividade environmental 

friendly, que gera energia elétrica por intermédio da luz solar. Significa dizer que não há 

serviço potencial ou efetivo colocado pelo Estado em favor do cidadão. Nosso estudo, 

objetiva mostrar que a energia solar fotovoltaica não pode ser objeto de tributação 

inibidora (baseada nos princípios do poluidor pagador e usuário pagador), ao contrário, 

ela deve ser objeto de incentivo econômico/tributário (baseados no principio do protetor 

recebedor). Para tanto, impende conceituar energia sustentável/renovável, energia solar 

fotovoltaica, bem como tratar das questões tributárias, em especial o inciso VI, do artigo 

170 da CF/88. Espera-se, ao final, levantar sugestões que propiciem a construção de uma 

base para um modelo de incentivo à produção de energia neutra, no caso, a energia solar 

fotovoltaica.  

 

Palavras-chave: energia sustentável – energia solar fotovoltaica – meio ambiente – 

tributação ambiental. 
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ABSTRACT 

The demand for energy, as well as radioactivity, air and water pollution, terrorism, 

unemployment, among others, is one of the problems generated by globalization. In turn, 

photovoltaic solar energy is a form of sustainable, clean/ neutral, renewable energy that 

does not alter the planet´s thermal balance because it comes from natural cycles of solar 

radiation conversion, the primary source of energy. In other words, it is an environmental 

friendly activity, which generates electric energy through sunlight. I means to say that 

there is no potential or effective service placed by the State in favor of the citizen. Our 

study main object is to show that solar photovoltaic energy cannot be subject to inhibitory 

taxation (based on the polluters pays and user pays principles), on the contrary, it must 

be the object of an economic/tax incentives (based on the principle of the receiving 

protector). Therefore, it is important to conceptualize sustainable/renewable energy, 

photovoltaic solar energy, as well as addressing tax issues, in particular item IV, of article 

170 of CF/88. At the end, it is hoped to raise suggestions that will provide the construction 

of a basis for a model to encourage the production of natural energy, in this case, 

photovoltaic solar energy. 

 

Keywords: sustainable energy – photovoltaic solar energy – environment – 

environmental taxation. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A demanda de energia, assim como a radioatividade, a poluição atmosférica e 

hídrica, o terrorismo, o desemprego, entre outros, é um dos problemas gerados pela 

globalização. É um problema da sociedade de risco3, que é dominada pela busca 

incessante de inovação tecnológica, mas que não se faz acompanhar de um sistema que 

possa oferecer previsibilidade das consequências das decisões desta sociedade. Vive-se 

um desenvolvimento sem controle, em que as sociedades são “confrontadas com as bases 

e com os limites do seu próprio modelo” (BECK; GUIDDENS; LASH. 1997, p. 17).  

Por conta disso, recursos ambientais como água, petróleo e materiais nucleares 

têm sido utilizados ao longo de décadas de modo desenfreado, ao ponto de gerar escassez 

(problema econômico) e poluição ambiental (problema ambiental), em que ambos os 

problemas afetam, em última análise a sociedade como um todo (problema social). 

Acredita-se que é imperioso entender o problema e buscar alternativas de como 

minimizar as consequências, nos aspectos supramencionados – econômico, ambiental e 

social.  

O primeiro passo é contextualizar o tripé econômico, social e ambiental com a 

demanda de energia, no caso específico, a energia solar fotovoltaica.  

Pois bem, a Constituição Federal em seu artigo 225, caput, dispõem que: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 

presentes e futuras gerações. 

Destarte, o ambiente equilibrado é uma garantia constitucional expressamente 

consignada no artigo 225 da CF/88 (direito fundamental). É também um direito humano, 

implicitamente contido nos artigos XXII e XXV, da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, e expressamente tratado em toda a Declaração de Estocolmo de 1972. 

Nestes documentos o direito ao meio ambiente equilibrado figura como direito 

humano quer pela perspectiva de sua utilidade ao ser humano (visão antropocêntrica), 

quer pelo seu próprio valor em termos de natureza e possibilidade de sua manutenção 

                                                           

3 Sociedade de risco é um conceito desenvolvido pelo sociólogo alemão Ulrich Beck e que está em uma de suas obras, 

desenvolvida em coautoria com Anthony Giddens e Scott Lash, denominada “Modernização reflexiva: política, 

tradição e estética na ordem social moderna”, São Paulo: Unesp, 1997. p. 6-135.  



(visão ecocêntrica), ou, ainda, por configurar a “dignidade da pessoa humana 

redimensionada numa perspectiva ecológica” (SARLET. Ingo W. 2006, p. 60). 

Além disso, o ambiente equilibrado é também um direito intergeracional, o que 

leva a percepção de que a justiça entre gerações também perpassa pela realização de todos 

os cuidados necessários para o equilíbrio ambiental de forma a assegurar o que RAWLS, 

2008, p. 354-365)4 chama de poupança entre gerações,que consiste, em síntese, em 

conservar para as gerações futuras um ambiente igual ou em melhores condições daquele 

que a geração atual possui. 

Para se pensar em alcançar a concretização da “poupança entre gerações, impõe-

se respeitar a não regressão, Princípio do não retrocesso constitucional/ecológico. Sobre 

o assunto, (PRIEUR. Michel. 2012, p. 49) afirma: 

A não regressão já está reconhecida como indispensável ao desenvolvimento 

sustentável, como garantia dos direitos das gerações futuras. Ela reforça a 

efetividade dos princípios gerais do Direito Ambiental, enunciados no Rio de 

Janeiro em 1992. É um verdadeiro seguro para a sobrevivência da 

Humanidade, devendo ser reivindicada pelos cidadãos do mundo, impondo-se, 

assim, aos Estados. 

Vale lembrar o teor do conceito de desenvolvimento sustentável. Ele está 

expresso no Princípio 1 da Declaração do Rio de Janeiro sobre meio ambiente e 

desenvolvimento, de 1992, que dispõe que “os seres humanos estão no centro das  

preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e 

produtiva, em harmonia com a natureza” (FIORILLO. Celso A. P. 2012, p. 70). [...]. Esse 

princípio procura conciliar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento 

econômico-ambiental para a melhoria da qualidade de vida do homem. Visa a 

racionalização na utilização dos recursos naturais renováveis e não renováveis, com vistas 

a harmonizar a antiga ideia da existência de  dicotomia entre “crescimento e meio 

ambiente”, buscando realizar trade-offs eficientes. O conteúdo desse princípio é a 

manutenção das bases vitais da produção e reprodução do homem e de suas atividades, 

garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os homens, e desses com o meio 

ambiente, para que as futuras gerações também tenham oportunidade de desfrutar os 

mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição (DEON SETTE, 2018, p.66).  

                                                           

4 Não obstante a importância de se aprofundar sobre este assunto, faz-se aqui um “corte” para manter o foco do trabalho 

e remete-se o leitor interessado à leitura do artigo apresentado no XXIII CONPEDI por: DEON SETTE, Marli T. 

Justiça Entre Gerações de John Rawls: Herança Ambiental e o Problema do Direito Adquirido e do Retrocesso 

Legal. In: A Humanização do Direito e a Horizontalização da Justiça no Século XXI. Direito e Sustentabilidade I.  

2014. XXIII Congresso Nacional do CONPEDI/UFPB. João Pessoa – PB. Florianópolis: CONPEDI, 2014. 



Destarte, tanto a Constituição Federal do Brasil, quanto tratados internacionais 

e princípios basilares relacionados ao desenvolvimento econômico atual privam por 

formas de desenvolvimento com atividades environmental friends.   

Nesse contexto se insere a energia solar como uma das alternativas mais 

econômica e ecologicamente corretas.  

É uma energia considerada neutra, com baixíssimo grau de impacto ambiental, 

economicamente viável e socialmente adequada. Tanto que países desenvolvidos em 

pesquisa já adotaram a tecnologia há bastante tempo, tornando-a líder no atendimento de 

suas demandas energéticas, como, por exemplo, a Alemanha que tem mais de 60% da sua 

produção energética decorrente de energia solar, com tendência a abandonar a produção 

de energia via biomassa, hidrográfica, petróleo, gás, carvão e nuclear até 2040, como se 

verifica na imagem a seguir:  

 

Figura 1: Geração de energia climáticamente neutra até 2040, na Alemanha 

(Made For Mind5 in DEON SETTE, 2019). 

Importante mencionar que nosso texto constitucional ao tratar das atividades 

econômicas, incentiva, inclusive que: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

[...]. 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação.  

                                                           
5 https://www.dw.com/pt-br/alemanha-registra-recorde-de-energia-renov%C3%A1vel/a-47001526 

https://www.dw.com/pt-br/alemanha-registra-recorde-de-energia-renov%C3%A1vel/a-47001526


Ou seja, o texto constitucional claramente incentiva tratamento diferenciado na 

produção e serviço, conforme seja o seu impacto ambiental. 

No nosso estudo, o objetivo é mostrar que a energia solar fotovoltaica não pode 

ser objeto de tributação inibidora, ao contrário, ela deve ser objeto de incentivo 

econômico/tributário. Dito de outra forma, o objetivo do estudo é responder em que 

medida é possível afastar a aplicação de tributos sobre a geração de energia solar 

fotovoltaica, especialmente por se preconceber ser incompatível com a aplicação dos 

princípios tributários ambientais.  

Para viabilizar o estudo é importante iniciar com breves considerações acerca dos 

conceitos de energia sustentável e renovável, de energia solar fotovoltaica, das questões 

tributárias correlacionadas e da análise da importância da aplicação do inciso VI, do artigo 

170 da CF/88,  

A pesquisa é feita a partir de estudos específicos sobre o assunto. 

Tem-se como certo que um artigo não é capaz de elucidar o assunto, e que o 

trabalho, inevitavelmente, deixará perguntas sem respostas, como, por exemplo, questões 

eletrotécnicas e de segurança do trabalho relacionados à operacionalização do sistema. 

No entanto, não obstante tais omissões, espera-se que o texto contribua para o debate 

sobre o melhor modo de implementar em nosso país a energia solar fotovoltaica, dado a 

sua importância não só para a manutenção do equilíbrio ecológico para as presentes e 

futuras gerações, bem como, pela sua importância na organização e sustentabilidade 

sócio/econômica do pais. 

2. ENERGIA SUSTENTÁVEL: ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

Ab nitio, antes de adentrarmos aos conceitos e definições de energia sustentável, 

renovável e a energia solar fotovoltaica em si é interessante ressaltar que dentre as fontes 

renováveis de energia o sol é a principal. 

A superfície da terra recebe anualmente uma quantidade de energia solar, nas 

formas de luz e calor, suficiente para suprir milhares de vezes as necessidades 

mundiais durante o mesmo período. Apenas uma pequena parcela dessa 

energia é aproveitada. Mesmo assim, com poucas exceções, praticamente toda 

a energia usada pelo ser humano tem origem do sol (VILLALVA. Marcelo G. 

2015, p. 11). 

Villarva (2015, p. 11) ensina que, direta ou indiretamente tanto, a energia da 

biomassa, quanto da água dos rios, dos ventos e dos combustíveis fósseis tem origem no 

sol, senão vejamos:  



A energia da biomassa, ou da matéria orgânica, tem origem na energia captada 

do Sol através da fotossíntese, que é a conversão da energia da luz solar em 

energia química. A energia da água dos rios, usada para mover turbinas e 

usinas hidrelétricas, tem origem na evaporação, nas chuvas e no degelo 

provocados pelo calor do Sol. A energia dos ventos tem origem na diferença 

de temperatura e pressão na atmosfera ocasionadas pelo aquecimento solar. Os 

combustíveis fósseis têm origem na energia solar, pois são resultado de 

decomposição da matéria orgânica produzida há muitos milhões de anos 

(VILLALVA. Marcelo G. 2015, p. 11). 

Diz-se que este tipo de energia é renovável porque é considerada inesgotável para 

os padrões humanos de utilização. Isso porque ela pode ser utilizada sempre sem se 

esgotar, tendo em vista que se renova continuamente (VILLALVA. Marcelo G. 2015, p. 

11). 

A inesgotabilidade decorre do fato de que a renovabilidade provem de ciclos 

naturais de conversão da radiação solar, retrocaracterizada como fonte primária de quase 

toda energia disponível na terra e, por isso, são praticamente inesgotáveis. Além do que, 

os ciclos não alteram o balanço térmico do planeta (PACHECO. Fabiana, 2006). 

Essas energias renováveis se configuram como um conjunto de fontes de energia 

que podem ser chamadas de não-convencionais, ou seja, aquelas não baseadas nos 

combustíveis fósseis e grandes hidroelétricas (PACHECO. Fabiana, 2006). 

A tendência da sociedade moderna é usar as energias renováveis. Nesse contexto 

se inserem as energias eólica, de biomassa e a solar, especialmente porque são formas de 

energia que se regeneram de forma cíclica em uma escala de tempo reduzida e não alteram 

o balanço térmico do planeta (PACHECO. Fabiana, 2006). 

Nosso estudo tem como objetivo analisar a (não)incidência da tributação sobre 

uma forma específica de energia solar, que é a energia solar fotovoltaica. Por isso, nos 

debruçamos a falar especificamente dela a partir de agora.  

O estudo da energia solar fotovoltaica ou o efeito fotovoltaico remonta ao século 

XIX, em meados de 1839, quando estudiosos (Alexandre-Edmond Becquerel, 

Willoughby Smith e Adams e Day) verificaram que a exposição à luz de eléctrodos de 

platina ou de prata dava origem ao efeito fotovoltaico e, a partir desta descoberta 

eles desenvolveram em 1877 o primeiro dispositivo sólido de fotoprodução de 



eletricidade, um filme de selénio depositado num substrato de ferro em que um filme de 

ouro muito fino servia de contato frontal (PROJECTO POCI/CTM/58767/2004). 6 

Ao perceber que a presença da luz solar é capaz de gerar energia elétrica utilizável, 

a energia solar fotovoltaica, começou-se, ainda no século XIX a desenvolver as células 

solares (utilizadas em múltiplos aplicativos). 

Em síntese, a conversão fotovoltaica consiste na transformação contida na 

radiação luminosa em energia elétrica, através de materiais semicondutores que possuem 

a capacidade de absorver a energia contida nos fótons presentes na radiação luminosa 

incidente e transformá-los em eletricidade (ZILLES et al, 2012). 

Dito de modo simples, a conversão fotovoltaica consiste em gerar energia elétrica 

por intermédio da luz solar. 

Muitos equipamentos (inversores, etc.) foram desenvolvidos para fazer o processo 

de transformação da luz solar em energia elétrica, de modo que nos dias atuais basta 

instalar os equipamentos para que qualquer cidadão (devidamente licenciado) possa 

captar e produzir a sua própria energia solar fotovoltaica.  

A energia produzida pode ser armazenada pelo cidadão ou enviada à rede de 

distribuição de energia, que passa a ser apenas uma administradora e redicionadora da 

energia produzida pelo cidadão.  

Ou seja, afora a administração da concessionária de energia, não existe nenhuma 

atividade potencial ou efetiva do estado em relação ao cidadão para a produção da energia 

fotovoltaica.  

Essa é a premissa básica para que se entenda questão da (não) incidência de 

tributos sobre produção de energia.  

3. TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL 

De plano, antes mesmo de falar no conceito de tributo e de tributação ambiental, 

impende mencionar quando falamos de incidência ou não incidência de tributos sobre a 

energia solar fotovoltaica, está-se falando de tributação ambiental. Isso porque a base de 

incidência da tributação – energia solar fotovoltaica - é um bem de características 

                                                           
6 http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207160003_4833.pdf. 

http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207160003_4833.pdf


eminentemente ambiental. Ele é um bem público, indivisível, não excludente, 

transindividual em os efeitos – positivos ou negativos - não respeitam fronteiras. Esse 

tipo de bem se caracteriza como bem difuso, de uso comum do povo e insuscetíveis de 

apropriação absoluta. 

Além de ser um tributo que incide sobre um tipo de bem com características 

peculiares, o tributo ambiental só faz sentido se for para incentivar um comportamento 

ambiental positivo. Dessa forma é um tributo com finalidade exclusivamente extrafiscal7. 

A extrafiscalidade consiste na característica de um tributo que atende a: 

outros fins que não a arrecadação, tendo como objetivo principal a 

interferência no domínio econômico, atuando como condutor da economia, 

corretor de situações sociais indesejadas e um elemento decisivo para 

mudanças de comportamento dos agentes econômicos. Na tributação 

extrafiscal é preciso a utilização de uma fórmula de justiça distributiva que 

atribua a cada um segundo seus méritos ou suas obras, dispensando aos 

contribuintes um tratamento que leve em consideração, na atribuição de 

vantagens, um valor moral intrínseco de mérito ou demérito de cada um, a 

partir de suas capacidades e esforços, por exemplo, na produção e consumo de 

bens ecologicamente sustentáveis (SANTANA, 2004, p. 13). 

 

Não obstante em algumas situações de tributação ambiental haja arrecadação - na 

medida em que não existe poluição zero8, isso não retira a característica da 

extrafiscalidade, uma vez que a tributação ambiental só tem sentido de existir se for para 

mudar o comportamento dos agentes econômicos com vistas a melhorar a qualidade 

ambiental. 

Mas, afinal, o que é um tributo? E, mais, o que é um tributo ambiental? 

Atualmente a previsão da instituição de tributos é dada pelo artigo 145 da 

Constituição Federal que reza que: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão instituir os seguintes tributos [...]” (CF/88). 

Nos termos do artigo 3º do Código Tributário Nacional, tem-se que: “Tributo é 

toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 

que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada” (Lei nº 5.172/1966). 

                                                           
7 Um tributo pode ter finalidade parafiscal, fiscal e extrafiscal. A Fiscal é aquela que tem como principal objetivo a 

arrecadação de recursos financeiros para o Estado. E, a Parafiscal é aquela que visa ao “custeio de atividades paralelas 

à da administração pública direta, como a seguridade social, ou seja, seu objetivo é a arrecadação de recursos para o 

custeio de atividades que, em princípio, não integram funções próprias do Estado, mas este as desenvolve através de 

entidades específicas” (BRITO MACHADO, 2003, p. 73-74). 

8 Arrecadação zero no caso de poluição significaria produção e consumo zero e isso, a rigor, não existe. 



Em outras palavras, tributo é uma relação contratual tácita entre o cidadão e o 

Estado, onde os cidadãos pagam ao Estado um determinado valor sobre bens, serviços, e 

riquezas, afim de que esse possa oferecer bens e serviços que o mercado não oferece ou 

suboferta. Ou seja, tributo é a parte na distribuição de riquezas que cabe ao Estado. 

Essa terminologia, segundo ANCELES (2012), trata-se de uma ferramenta fiscal, 

da qual contem: 

... “todas as verbas de receita de natureza tributária, como por exemplo, os 

impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Essas verbas são tidas como 

contribuições devidas por todo cidadão estabelecido, ou residente num Estado, 

ou que dele tire proveitos pecuniários, para a formação da receita pública, 

destinada a suprir os encargos públicos do mesmo Estado”. 

 

Dessa forma, entende-se que o tributo é um instrumento econômico que gera uma 

relação entre o cidadão e o Estado, através de uma prestação pecuniária, seja ela: imposto, 

taxa ou contribuições para melhorias, por exemplo, fazendo com que essas prestações 

representem um valor da receita pública, que será utilizado para suprir os encargos de 

cada Estado em prol dos cidadãos. 

O instrumento tributário quando aplicado a bens e serviços ambientais, segue uma 

lógica específica, qual seja: a de fazer com que o comportamento ambiental seja positivo.  

Essa lógica foi, inclusive, o que gerou a ideia de adotar a ferramenta para corrigir 

externalidades9 originadas de questões ambientais;  

Com efeito, o economista inglês Arthur C. Pigou (1877-1959), pioneiramente 

defendeu o tributo como elemento corretivo de problemas ambientais causados pela 

poluição. Também foi ele o primeiro autor a apresentar uma análise econômica 

sistemática da poluição. 

A análise feita por Pigou teve como base um precedente jurisprudencial britânico 

em que o objeto consistia em uma demanda promovida por agricultores, em campos 

atravessados por locomotivas de ferro, cuja combustão provocava constantes incêndios. 

Como consequência os agricultores eram obrigados a pagar maiores prêmios de seguro, 

sendo que esta diferença de prêmio era devida à ferrovia e não aos agricultores. Na 

                                                           

9 Externalidades surgem quando atividades de consumo ou de produção de um indivíduo ou de uma empresa afetam a 

utilidade de outro indivíduo ou a função de produção de outra empresa, sem compensação recebida ou paga. As 

externalidades podem surgir entre produtores, entre consumidores ou entre consumidores e produtores. Há 

externalidades negativas - que ocorrem quando a ação de uma das partes impõe custos à outra - e externalidades 

positivas - que surgem quando a ação de uma das partes beneficia a outra, sem compensação (DEON SETTE, 2018, 

78). 

 



interpretação de Pigou, uma coisa são os custos privados - os que a empresa contabiliza - 

e outro são os sociais - os que são suportados pela comunidade. Essa diferença denomina-

se externalidade sendo que Pigou defendeu o tributo como elemento corretivo de tais 

externalidades (DEON SETTE, 2006.)10. 

Em sua homenagem o instrumento econômico também é denominado de taxas 

pigouvianas - pigouvian taxes.  

Deon Sette (2014, p. 576), define o tributo ambiental como: 

um instrumento de política ambiental baseado na cobrança dos poluidores ou 

degradadores de um valor equivalente aos custos sociais de suas 

externalidades, valor esse que deve representar o “preço a ser pago” pelo 

poluidor ou degradador pelo uso do bem ou do serviço fornecido pelo meio 

ambiente (insumo, diluição, absorção, lazer). Dessa forma, quem usa os bens 

ou serviços prestados pelo patrimônio ambiental paga por eles, visto que os 

tributos operam por meio da alteração dos preços relativos. 

 

Nesse sentido, os tributos ambientais operam como uma ferramenta que busca 

desestimular a produção e o consumo de bens danosos ao meio ambiente, fazendo com 

que o indivíduo evite o dano ambiental ao invés de tentar repará-lo depois de já ter 

ocorrido. 

Ao propor esse tipo de tributo, faz-se com que os agentes econômicos reflitam 

acerca das consequências ambientais de suas ações, e consequentemente por intermédio 

da cobrança, a autoridade ambiental consegue fazer com que os agentes cumpram com os 

objetivos propostos de regular a utilização dos recursos naturais e ambientais. 

Os princípios específicos de Tributação Ambiental que carregam na sua essência 

a ideia de fazer com que o mercado reflita os verdadeiros custos sociais, além dos 

privados, ou seja, que fazem ressaltar via preço as externalidades negativas ou positivas 

do mercado são os Princípios do Poluidor Pagador PPP) e do Usuário Pagador (PUP) 

. Com efeito, o princípio do poluidor pagador impõe custos àquele que polui/degrada, 

com vistas a evitar a degradação dos bens tutelados, o princípio do usuário pagador impõe 

custos àquele que usa dos bens ambientais, com vistas a evitar a escassez dos bens 

tutelados. Isso representa equidade por qualquer ângulo que se analise a questão, 

primeiro, porque só pagam aqueles que poluem ou usam os bens ambientais, e, segundo, 

porque a sociedade não sofre o ônus da aplicação dos princípios do poluidor pagador e 

do usuário pagador, os quais são aplicados para assegurar o respeito da regulamentação 

                                                           
10 http://www.marliambiental.com.br/artigos/dissertacoes/Marli-Deon-Sette-Parte003.pdf  

http://www.marliambiental.com.br/artigos/dissertacoes/Marli-Deon-Sette-Parte003.pdf


ambiental em vigor ou para evitar os atentados contra o meio ambiente (DEON SETTE, 

2018, P; 85-88).   

No caso da energia, os princípios do poluidor pagador e usuário pagador só fazem 

sentido incidir sobre aqueles modos de produção que geram externalidades negativas, 

como poluição e degradação das águas, o uso de recursos naturais esgotáveis/não 

renováveis, como o petróleo, uso de energias de alto potencial de risco de poluição 

ambiental como a energia nuclear, entre outros. 

Vetor contrário deve ser apontado para aquelas atividades que contribuem para a 

preservação e conservação da natureza (e dos serviços ecossistêmicos, 

consequentemente), caso em que os agentes econômicos devem ser compensados de 

forma justa e equânime (ALLTIMAN. Alexandre, 2012). Nesses casos a base 

principiológica é o principio do protetor recebedor, que passaremos a tratar no tópico 

seguinte.  

4. TRIBUTOS AMBIENTAIS COMO INCENTIVADORES ENVIRONMENTAL 

FRIEDLY: A INCOMPATIBILIDADE DA TRIBUTAÇÃO APLICADA A 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

O reverso do tributo inibidor, baseado nos princípios do poluidor pagador e 

usuário pagador, é o incentivador – o subsídio -, que ao invés de inibir determinado 

comportamento, o incentiva. 

O termo subsídio consiste na “quantia ou o auxílio que o Estado dá ao particular 

por força de convênio ou acordo para desenvolvimento de atividade de interesse social” 

HARADA, 2011). 

A base desta forma de tratamento está no Princípio do Protetor Recebedor 

(PPR). Ele funciona como um incentivo positivo na medida em que atua como um 

instrumento econômico apto a agregar retorno econômico aos “protetores” do meio 

ambiente - aqueles que desenvolvem atividades environmentally friendly - com a adoção 

de incentivos positivos – fiscais, tributários e creditícios, a fim de normatizar a conduta 

humana e moldá-la a um agir pró ambiente (DEON SETTE, 2018, pg. 88-90).  

Este princípio prega, em síntese, que aquele agente público ou privado que protege um 

bem natural em benefício da comunidade deve receber uma compensação financeira como 

incentivo pelo serviço de proteção ambiental prestado. Sua aplicação destina-se à justiça 

econômica, valorizando os serviços ambientais prestados voluntária e generosamente por uma 



população ou sociedade, e remunerando economicamente essa prestação de serviços (DEON 

SETTE e NOGUEIRA, 2012, p. 162).  

É o PPR que dá sustentação ao pagamento por serviços ambientais (PSA), 

instrumento econômico que consiste na remuneração, direta ou indireta, daquele agente 

que adota a conduta ambientalmente positiva (UPFFER, WEYERMÜLLER e 

WACLAWOVSKY, 2011).  

Segundo Deon Sette (2018, p. 89), várias são as possibilidades de se aplicar o 

PPR, como, por exemplo, práticas de sequestro de carbono, formação de áreas verdes 

privadas – como as reservas particulares de Patrimônio Natural, proteção de beleza cênica 

e de bacias hidrográficas, reciclagem de resíduos sólidos, IPTU verde11, entre outras.  

O princípio também pode ser aplicado na sua variante “não poluidor recebedor”, 

pelo qual todo agente que deixa de poluir recebe um incentivo ou prêmio por essa atitude, 

diferenciando-o daqueles agentes que persistem na poluição. Assim, os limpos deixam de 

pagar pelos poluidores, fato que caracteriza medida de justiça social e econômica.  

Ora, é claro como a luz solar que quando se produz energia  a partir do sol – 

como a energia solar fotovoltaica, se esta “deixando de poluir”, com isso passa a ser 

um agente econômico que deve ser considerado um beneficiário do PPR, na variante “não 

poluidor recebedor”. 

Algumas legislações já surgiram com previsão de instrumentos que aplicam o 

PPR, como, por exemplo, a Lei nº 12.305/2010, que arrola em seu art. 6º, inc. II, o 

princípio do protetor recebedor como princípios da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; e a Lei nº 12.651/2012, que instituiu o pagamento ou incentivo a serviços 

ambientais, como retribuição - monetária ou não - às atividades de conservação e 

melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais (art. 41, inc. I e suas alíneas 

e artigo 44 e seus incisos). Também há a legislação na variante não poluidor recebedor, 

como a Lei que trata do REDD (redução das emissões por desmatamento e degradação 

florestal), lei nº 9.878/201312 do Estado de Mato Grosso, que objetiva a contenção do 

desmatamento via geração de benefícios socioeconômicos, por conta do processo de 

valorização da floresta. O seja, o agente econômico deixa de desmatar para fazer uso 

econômico em prol das questões ambientais. 

                                                           
11 Para mais informações sobre o assunto, vide DEON SETTE, 2007). 

12 Trata-se de uma lei do Estado de Mato Grosso que segue diretivas do protocolo de Quito.  



No mesmo norte deve ser tratada a energia solar fotovoltaica, ou ela recebe 

subsídios ou ela, no mínimo, é isentada de tributos inibidores. 

De fato, há muito já se detectou que existe um problema ambiental na produção 

de diversas formas de energia (hidroelétrica, carvão, petróleo, etc), ou seja, se encontrou 

uma fonte de problemas, a solução, perpassa pelo incentivo à produção de energia neutra, 

como o a energia solar fotovoltaica. Ela é a solução do problema ambiental, sem deixar 

de cuidar do problema econômico (produção de energia) e social (demanda de energia). 

Para isso devemos adotar os “facilitadores de mudanças”  13. 

Destarte, a produção de energia solar fotovoltaica deve ser incentivada.  Ela é uma 

atividade evironmental friendly que faz jus a incentivos e isenções tributárias, por meio 

de leis ou, no mínimo, de “Nudging”, ou seja, incentivo a mudanças de comportamento 

de individuos sem efetivamente implantar medidas econômicas legais, como aludido por 

Mont, Lehner E Heiskanen (2014)14. 

O incentivo15 e a isenção16 são instrumentos legais previstos no artigo 150, 

parágrafo 6º17, da Constituição Federal de modo amplo e, especificamente em relação às 

questões ligadas ao meio ambiente, o texto constitucional permite tratamento 

diferenciado conforme seja o impacto ambiental (art. 170, VI, da CF/88)18.  

No caso específico da energia solar fotovoltaica, existem algumas isenções 

previstas nos convênios Confaz, dentre os quais: o Convênio ICMS 16, de 22 de abril de 

2015, que autoriza a conceder isenções para operações internas relativas à circulação de 

                                                           

13 Donals Huising (2014), chama a atenção para aquilo que chama de facilitadores de mudanças, in verbis: “Facilitators 

of Changes: on attitudes, procedures and in products”. Ou seja, mudanças nas atitudes, nos procedimentos e nos 

produtos, na seguinte ordem: “first: attitude change; second: to find the source of the problem; and third: to prevent 

problems at the source (product design = safer for the world and the eco system, less toxic, more functional; 

management style, monitor and control, better training of the workers)”. 

14 “Nudging: change the behavior of individuals without deploying legal or economic measures” (MONT, LEHNER 

e HEISKANEN, 2014). 

15 Segundo HARADA (2011) o incentivo fiscal consiste em “um conceito da Ciência das Finanças. Situa-se no campo 

da extrafiscalidade e implica redução da receita pública de natureza compulsória ou a supressão de sua exigibilidade. 

É um instrumento do dirigismo econômico; visa desenvolver economicamente determinada região ou certo setor de 

atividade” 

16 Isenção consiste na “dispensa legal do cumprimento da obrigação tributária principal relativamente ao tributo, 

excluindo, de forma total ou parcial, o crédito tributário. Toda e qualquer isenção deve ser concedida por lei” 

(BARTINE, 2016, p. 330) 

17 “§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou 

remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, 

estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 

contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g” (BRASIL, 1988).   

18 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 

a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]. VI - defesa do 

meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 

de seus processos de elaboração e prestação (BRASIL,1988).  



energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica 

de que trata a Resolução Normativa nº 482, de 2012, da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEE (MINISTÉRIO DA ECONOMIA. CONFAZ, 2015); o Convênio ICMS 

114, de 29 de setembro de 2017, que autoriza os Estados a conceder isenção do ICMS 

nas saídas internas com equipamentos e componentes para geração de energia elétrica 

solar fotovoltaica destinada ao atendimento do consumo de prédios próprios públicos 

estaduais (MINISTÉRIO DA ECONOMIA. CONFAZ, 2017); e o Convênio ICMS 

101/97, que prevê a concessão da isenção do ICMS nas operações com equipamentos e 

componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica que especifica 

(MINISTÉRIO DA ECONOMIA. CONFAZ, 1997). 

Destarte, é intolerável a ação de determinados setores de governo e de setores 

privados que não despropositadamente tentam tributar a energia solar fotovoltaica, ou 

seja, tributar algo que não enseja contraprestação do estado, nem efetiva, nem potencial. 

E, mais, que preenche uma demanda econômica sem poluir em lugar da forma de 

produção que a antecede que é poluente. Ou seja, é uma energia produzida de forma não 

poluidora, digna de receber os benefícios do PPR, na versão “não poluidor recebedor”. 

5. CONCLUSÕES 

Este estudo demonstrou de forma clara como a luz solar que é incompatível 

tributar de forma inibidora a geração de energia solar fotovoltaica.  

Várias são as razões, entre as quais podemos elencar o fato de que ela se trata de 

uma forma de energia sustentável, limpa, renovável, proveniente de ciclos naturais de 

conversão da radiação solar – que é fonte primária de quase toda energia disponível na 

terra - e, por isso, praticamente inesgotável. Além do que, os ciclos não alteram o balanço 

térmico do planeta. 

Ou seja, é uma atividade, inequivocamente, environmental friendly, que gera energia 

elétrica por intermédio da luz solar. Significa dizer que não há relação, nem explicita nem 

tácita entre cidadão e Estado. Não há serviço potencial ou efetivo colocado pelo Estado 

em favor do cidadão. 

Em verdade, afora a administração e redicionamento energético via 

concessionária de energia – pelo qual se paga a taxa mínima da operadora -, não existe 

nenhuma atividade potencial ou efetiva do estado em relação ao cidadão para a produção 

da energia fotovoltaica 



Assim, para que se possa, de fato, implementar em nosso país a energia solar 

fotovoltaica, dado a sua importância não só para a manutenção do equilíbrio ecológico 

para as presentes e futuras gerações, bem como, pela sua importância na organização e 

sustentabilidade sócio/econômica do pais deve-se dar a ela tratamento tributário que 

incentive a sua produção.  

A base desta forma de tratamento é dada pelo Princípio do Protetor Recebedor 

(PPR). Ele funciona como um incentivo positivo na medida em que atua como um 

instrumento econômico apto a agregar retorno econômico aos “protetores” do meio 

ambiente - aqueles que desenvolvem atividades environmentally friendly - com a adoção 

de incentivos positivos – fiscais, tributários e creditícios. 

O princípio também pode ser aplicado na sua variante “não poluidor recebedor”, 

pelo qual todo agente que deixa de poluir recebe um incentivo ou prêmio por essa atitude, 

diferenciando-o daqueles agentes que persistem na poluição. Assim, os limpos deixam de 

pagar pelos poluidores, fato que caracteriza medida de justiça social e econômica.  

Ora, é claro como a luz solar que quando se produz energia a partir do sol – 

como a energia solar fotovoltaica, se esta “deixando de poluir”, com isso passa a ser 

um agente econômico que deve ser considerado um beneficiário do PPR, na variante “não 

poluidor recebedor”. 

Ou seja, a produção de energia solar fotovoltaica merece o tratamento 

diferenciado previsto no artigo 170, inciso VI, da Constituição Federal. Ela deve receber 

subsídios ou, no mínimo, ser isentada de tributos inibidores. 

Ela é a solução do problema ambiental, sem deixar de cuidar do problema 

econômico (produção de energia) e social (demanda de energia).  
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